Plan pracy Technikum Elektronicznego nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel”
na rok szkolny 2019/2020
I. Kalendarz roku szkolnego
Lp
1.

Data

2.
3.
4.
5.

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 – rozpoczęcie
rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
Dzień Edukacji Narodowej
Wszystkich Świętych
Święto Niepodległości
Zimowa przerwa świąteczna

6.
7.
8.

Nowy Rok
Święto Objawienia Pańskiego
Ferie zimowe

9.

Wiosenna przerwa świąteczna

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zakończenie zajęć dla klas czwartych
Święto Pracy
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Boże Ciało
Zakończenie roku szkolnego
Ferie letnie

02.09.2019 r.

Dzień
poniedziałek

14.10.2019 r.
poniedziałek
01.11.2019 r.
piątek
11.11.2019 r.
poniedziałek
od 23 do 31 grudnia 2019 r.
poniedziałek/wtorek
01.01.2020 r.
środa
06.01.2020 r.
poniedziałek
od 10 do 23 lutego 2019 r.
od 9 do 14
czwartek
kwietnia 2020 r.
/wtorek
24.04.2020 r.
piątek
01.05.2020 r.
piątek
03.05.2020 r.
niedziela
11.06.2020 r.
czwartek
26.06.2020 r.
piątek
od 27 czerwca do 31 sierpnia
2020r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (dla uczniów)
1. Część pisemna egzaminu potwierdzającego
10.01.2020 r.
kwalifikacje w zawodzie
2. Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
4.05.2020 r.

poniedziałek

3.

Pisemny egzamin maturalny z matematyki PP

5.05.2020 r.

wtorek

4.

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego

6.05.2020 r.

środa

5.

Dzień po Bożym Ciele

12.06.2020 r.

piątek

6.

Część pisemna egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie

23.06.2020 r.

wtorek

Organizacja roku szkolnego
1. I. półrocze dla klas IV
2. I. półrocze dla klas I-III

piątek

2.09 - 13.12.2019 r.

3.

II. półrocze dla klas IV

2.09.2019 r. - 24.01.2020 r.
16.12. - 24.04.2020 r.

4.

II. półrocze dla klas I-III

27.01- 26.06.2020 r.

II. Terminarz uroczystości, wydarzeń i imprez szkolnych
Rodzaj wydarzenia

Data

Osoby odpowiedzialne

Inauguracja roku szkolnego 2019/2010

2.09.2019
9:00
10:00

dyrektor,
wicedyrektorzy, wychowawcy
i nauczyciele

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

14.10.2019

p. M. Januszewska,
p. E. Krajewska,
p. J. Pliszka, p. A. UlkowskaSkiepko, p. S. Kwaśnik
wychowawcy klas pierwszych

Akademia z okazji Święta Niepodległości

8.11.2019

p. B. Napiórkowska,
p. B. Domańska

Spotkanie opłatkowe pracowników szkoły

19.12.2019

Klasowe spotkania opłatkowe

20.12.2019

dyrekcja, nauczyciele,
pracownicy obsługi,
wychowawcy, katecheci

Zabawa studniówkowa

8.02.2020

wychowawcy klas maturalnych,
rodzice

Dni Technika - Święto Szkoły

3-4.03.2020

p. I. Godlewska-Binio,
p. E. Gruszko,
p. M. Suska,
p. K. Rytelewska,
p. A. Chłopczyńska,
kier. M. Kozłowski
nauczyciele wychowania
fizycznego

Rekolekcje wielkopostne

III/IV 2020

ksiądz, katecheci, wychowawcy

Spotkanie wielkanocne z Samorządem
Uczniowskim
Spotkanie wielkanocne pracowników szkoły

7.04.2020

dyrekcja, nauczyciele,
pracownicy obsługi,

Spotkanie pracowników szkoły z okazji DEN

Turniej tenisa stołowego o puchar Dyrektora
Szkoły

8.04.2020

Uroczystość zakończenia szkoły przez uczniów 24.04.2020
klas maturalnych.

p. U. Murawska, p. E. Gruszko,
p. S. Kwaśnik wychowawcy
klas maturalnych

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja

29.04.2020

p. A. Gwiazdonik,
p. A. Ouarghi,

Dzień Sportu

1.06.2020

nauczyciele wychowania
fizycznego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
2019/2020

26.06.2020

dyrekcja, wychowawcy,
p. S. Kwaśnik

II. Zebrania rady pedagogicznej
Termin

Tematyka zebrania

28.08.2019

Zebranie kończące rok szkolny 2018/2019

29.08.2019

Zebranie inaugurujące rok szkolny 2019/2020

30.08.2019

Zebrania zespołów przedmiotowych i zadaniowych oraz zespołu
wychowawczego

10.09.2019

Zebranie rady pedagogicznej poświęcone m.in. planowi nadzoru
pedagogicznego, programowi wychowawczo-profilaktycznemu, planowi pracy
szkoły, dostosowaniom do egzaminu zawodowego

17.12.2019

Rada klasyfikacyjna klas czwartych, dostosowania do egzaminu maturalnego

18.12.2019

Rada uchwalająca wyniki klasyfikacji

28.01.2020

Rada klasyfikacyjna klas 1-3

29.01.2020

Rada uchwalająca wyniki klasyfikacji klas 1-3

4.02.2020

Zebranie rady podsumowujące pracę szkoły w I. półroczu

17.04.2020

Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas maturalnych

20.04.2020

Rada uchwalająca wyniki klasyfikacji.
Szkolenie na temat egzaminu maturalnego.

18.06.2020

Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas 1-3

19.06.2020

Rada uchwalająca wyniki klasyfikacji

30.06.2020

Rada podsumowująca pracę szkoły

Rady związane z bieżącą pracą szkoły
Termin

Tematyka zebrania

22.10.2019

Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Badanie losów absolwentów.

26.11.2019

Analiza wyników egzaminów maturalnych.

2.06.2020

Przedstawienie raportu z ewaluacji wewnętrznej.

III. Zebrania z rodzicami
Termin

Tematyka zebrania

10.09.2019

Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas 1-4

26.11.2019

Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas 1-4.

14.01.2020

Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas 1-3.
Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas 4.

31.03.2020

Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas 4. Zapoznanie z ocenami
przewidywanymi w klasach czwartych.
Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas 1-3.

2.06.2020

Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas 1-3. Zapoznanie z ocenami
przewidywanymi.

IV. Terminy związane z wystawianiem ocen
Termin

Wystawienie ocen:

29.11. do godz. 15.00

przewidywane oceny w klasach czwartych z przedmiotów/modułów
kończących się w I. półroczu

13.12. do godz.15.00

na I. półrocze w klasach czwartych

24.01. do godz.15.00

na I. półrocze w klasach 1-3

24.03. do godz.12.00

przewidywanych na koniec roku w klasach czwartych

16.04. do godz.15.00

na koniec roku w klasach czwartych

30.04. do godz. 15.00

przewidywane oceny w klasach: 3b,3h,3f,3j

29.05. do godz. 12.00

przewidywanych na koniec roku w klasach 1-3

16.06. do godz.12.00

na koniec roku w klasach 1-3

V. Harmonogram promocji szkoły
Działanie

Termin

Osoba odpowiedzialna

Targi Edukacyjne w PKiN

marzec 2020

p. M. Górska

Spotkanie informacyjne
dla kandydatów do ZSE i L

17.03.2020

p. M. Grodzicka

Spotkanie informacyjne
dla kandydatów do ZSE i L

2.04.2020

p. M. Grodzicka

VI. Harmonogram praktyk zawodowych dla klas III technikum
klasa
III A
III B
III C
III D
III E
III F
III H
III I
III J

termin
2 - 27 marca 2020 r.
4 - 29 maja 2020 r.
4 - 29 listopada 2019 r.
2 - 27 marca 2020 r.
13 stycznia do 07 lutego 2019 r.
4 - 29 maja 2020 r.
4 - 29 maja 2020 r.
4 - 29 maja 2020 r.
4 - 29 maja 2020 r.

VII. Terminy egzaminów maturalnych
a) Część pisemna egzaminu maturalnego
data
dzień
godzina 9:00

godzina 14:00

4.05

poniedziałek

język polski - pp

język polski - pr

5.05

wtorek

matematyka - pp

6.05

środa

język angielski - pp

język angielski - pr

7.05

czwartek

matematyka - pr

filozofia – pp, pr

8.05

piątek

biologia – pp, pr

wiedza o społeczeństwie – pp, pr

11.05

poniedziałek

chemia – pp, pr

informatyka – pp, pr

12.05

wtorek

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr

13.05

środa

geografia – pp, pr

historia sztuki, pp, pr

14.05

czwartek

język rosyjski - pp

język rosyjski -pr

18.05

poniedziałek

fizyka i astronomia – pp, pr
pp – poziom podstawowy

historia – pp,pr
pr – poziom rozszerzony

b) Część ustna egzaminu maturalnego:
od 7 do 22 maja
język polski
od 4 do 22 maja

języki obce nowożytne

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym: 1-19.06.2020 r.
Termin wydania zdającym świadectw: 3.07.2020 r.
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym:
1. część pisemna: 25.08.2020 r. godz. 9:00
2. część ustna: 24-25.08. 2020 r.
Termin wydania zdającym świadectw po sesji poprawkowej: 11.09.2020 r.
VIII. Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
sesja zimowa: styczeń - luty
Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji: 10 stycznia 2020 r.
Część praktyczna model „d”: 9 stycznia 2020 r.
data

nazwa kwalifikacji

11-20 stycznia
7-12 lutego

EE.03. Montaż oraz instalowanie trzecie
układów i urządzeń
elektronicznych

9 stycznia 2020 r. E.20. Eksploatacja urządzeń

klasy

zawód
technik elektronik

czwarte

technik elektronik

czwarte

technik elektryk

elektronicznych
9 stycznia 2020 r. E.24. Eksploatacja maszyn,

urządzeń i instalacji
elektrycznych
29 stycznia
-2 lutego
8-10 lutego

E.16.Montaż i eksploatacja sieci czwarte
rozległych

technik teleinformatyk

11-14 stycznia

E.14.Tworzenie aplikacji
internetowych i baz danych
oraz administrowanie bazami

czwarte

technik informatyk

czwarte

technik urządzeń
dźwigowych

9 stycznia 2020 r. E.29 Organizacja prac

związanych z budową,
montażem i konserwacją
urządzeń dźwigowych

Egzaminy poprawkowe z kwalifikacji E.12, E.13, E.7, E.8, E.15 dla uczniów różnych klas we
wszystkich zawodach, którzy nie zdali egzaminu.
Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 20 marca 2020 r.
Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum,
którzy ukończyli szkołę – 22 maja 2020 r.
sesja letnia: czerwiec - lipiec
Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji: 23 czerwca 2020 r.
Część praktyczna model „d” - 22 czerwca 2020 r.
data

kwalifikacje

klasy

zawód

27 czerwca - 9 lipca

EE.05 Montaż, uruchamianie
trzecie
i konserwacja instalacji, maszyn
i urządzeń elektrycznych

technik elektryk

EE.08 Montaż i eksploatacja
systemów komputerowych,
urządzeń peryferyjnych i sieci

trzecie

technik informatyk

29 czerwca - 5 lipca

EE.10 Montaż i uruchamianie
oraz utrzymywanie urządzeń
i sieci teleinformatycznych

trzecie

technik teleinformatyk

27 czerwca - 1 lipca

27 czerwca - 9 lipca

EE.13. Projektowanie lokalnych trzecie
sieci komputerowych i
administrowanie sieciami

technik urządzeń
dźwigowych

Egzaminy poprawkowe z kwalifikacji dla uczniów różnych klas we wszystkich zawodach, którzy
nie zdali egzaminu.
Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 28 sierpnia 2020 r.

